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  چکیده

شده حاصل از احتراق ناقص در خودروهاا مای باشادر در گازی بی بو بوده و مسمومیت باالیی دارد و یکی از آالینده های سمی ایجاد  CO آالینده گاز
نوکسیدکربن و هیدروکربن تولید شده توسط خودروهای بنزینی و گازسوز مورد تجزیه و تحلیال قارار گرفتاه اساتر ایان واین پژوهش میزان آالینده م

وها به گونه ای انتخاب شوند که مقادیر میزان آالیناده بررسی ها با توجه به میزان کارکرد خودروی مورد نظر صورت گرفته استر سعی شده است خودر
CO  وHC  تولید شده در خودروهای بنزینی و گازسوز در محدوده های مشابه قرار داشته باشند تا مقایسه دقیق تری به دست آیادر بار ق اق بررسای

تقری اا برابار  242000با خودروی بنزینی با کیلاومتر  733000ر کربن تولید شده در خودروی گاز سوز با کیلومتنوکسیدوم های انجام شده مقدار آالینده
ر در حالی که در کیلومتر مشابه برای به دست آمده است 0.39و به مقدار  210000استر همچنین حداقل مقدار نیز مربوط به خودروی گازسوز با کیلومتر 

ینده هیدروکربن نیز شرایط برای خودروهای گاز ساوز بتتار باوده و در کیلاومتر ارزیابی شده استر در مورد آال 0.58خودروهای بنزینی این مقدار حدود 
خودروی گازسوز با مقدار آن در کیلومتر  733000مشابه آالینده کمتری تولید می کنندر بدین صورت که مقدار آالینده هیدروکربن تولید شده در کیلومتر 

 خودروی بنزینی اختالف ناچیزی داردر 242000
 

  یلیدککلمات 
 "هیدروکربن"، "منوکسیدکربن" ،"گازسوز"، "بنزینی"، "آالیندگی"

 

 

  مقدمه -1
امروزه وسایل نقلیه به عنوان یکی از عوامال اصالی تولیاد آلاودگی در 
جتان به شمار می روندر لذا مسئله افزایش آلودگی های محیط زیسات 
باعث شده است، سختگیری های جدی بارای کنتارل میازان آلاودگی 

گازی بی رنگ،  COر گاز ودشده توسط خودروها در نظر گرفته ش تولید
بی بو و بسیار سمی بوده که یکی از موارد ایجاد شده حاصل از احتراق 

سمی بودن منوکساید کاربن باه  ناقص در خودروها محسوب می شودر
برابار  250الای  200این دلیل است که میل ترکی ی هموگلوبین با گاز 

لاذا باا توجاه باه اهیمات  (1394و همکااران، اشرفی اکسیژن استر )
محققاان  ،آالینده های زیست محیطای ایجااد شاده توساط خودروهاا

ناام  الساادات و  بسیاری در این زمینه تحقیق و پژوهش نماوده انادر)
اشارفی و همکااران،  ؛1395قن اری همادانی،  ؛1395محسنی آهویی ،

ان و همکااران، ریحانه دهق؛ 1400؛ متدی نیاجلیلی و همکاران، 1394
بر روی بررسی سیست   (1395)نام  السادات و محسنی آهویی (1398

انادر قیق و پاژوهش کاردههای نو متور کنترل آالیندگی در خودرو تح
 ،در هنگام کارکرد در جاای موتاور COاین محققان با بیان اینکه گاز 

افزایش و در سرعت های ثابت کاهش می یابد، راهکارهای خاودرو را 
ی کاهش آلودگی، بت ود کیفیات احتاراق و عملکارد موتاور، بت اود برا

متادی  کیفیت سوخت و پاالیش گازهای خروجای عناوان کارده انادر
بر روی تاثیر استفاده از وایرهای بتیناه در  (1400)نیاجلیلی و همکاران

سیست  جرقه زنی خودرو بر روی آالینده های خروجی آن تحقیق کرده 
ایرهایی با مقاومت اناد  در سیسات  جرقاه زنای اندر این محققان از و

استفاده کرده و تاثیر استفاده از این وایر ها را بارا روی آالیناده هاایی 
بررسی کرده انادر آنتاا در نتایات   2Oو  CO ،HC ،2COهمچون 

را در  COاعالم کردند که استفاده از وایرهای بتینه می تواند پاارامتر 
رصد کااهش دهادر همچناین مقادار د 60خروجی خودروهای سال  تا 

خسرو اشارفی  را نیز در حد قابل ق ولی کاهش می دهدر HCآالینده  
در محیط  COبر روی میزان توزیع غلظت آالینده  (1394)و همکاران

بسته پارکینگ پژوهش کرده اندر آنتا بیان بیان کردناد کاه ماوثرترین 
ولید آلاودگی و در گام در بت ود کیفیت هوا در محیط بسته، ممانعت از ت

مرحله دوم تتویه مناسب برای کنترل آلودگی اساتر ایان محققاان در 
نتایت استفاده از تتویه هاای ق یعای را یاا راهکاار ماوثر در بت اود 
کیفیت هوا در محیط بسته دانسته و بیاان نماودن کاه باا یاا قار  
معماری معقول و با در نظر گرفتن کیفیت هوا درون محیط بسته، بدون 

دهقان و  رسیدر می توان به هوایی با کیفیت مطلوبی از به هزینه زیاد،نی
نیز در مورد آالیناده خروجای چناد خاودروی سا ا  (1398)همکاران

خاود را در تحقیق و پژوهش کرده اندر این محققان که بررسای هاای 
را در  HCو  CO ،2COآالیناده هاای  شتر شیراز انجام دادندر آنتاا

تجزیه تحلیل کرده و  1383-1389قی سالتای خودروهای تولید شده 
ارت اط میان سال ساخت خودرو با میزان خروجی آالینده های مذکور را 
ارزیابی کردندر آنتا اعالم کردند که بین ساال سااخت و میازان تولیاد 

CO  وHC  رابطه معنی دار و منفی وجود داشته، باه قاوری کاه باا
 ه های مذکور کاهش می یابادرافزایش سال تولید خودرو، میزان آالیند

خودروی پراید با کیلومتر های کاارکرد و ساال  8در این پژوهش تعداد 
تولیاد  HCو  COمتفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پاارامتر 

در  ،شده توسط این خودروها بر اساس کیلومتر کارکرد خودروی مذکور
 ار گرفته استردو دسته گاز سوز و بنزینی مورد تجزیه و تحلیل قر

 

 COگاز آالینده  -2

و باوده بو  و رنگ بدون گازی  COگاز همانطور که گفته شده است  
داشاته باشادر  یو مای تواناد خطارات بسایار مای باشادبسیار سامی 
به دالیل مختلفی ایجاد می شود، دو ماورد از رایا   COمسمومیت با 
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ور ، آتاش ساوزی و اگازوز موتا COترین منابع مسمومیت به ویسله 
از لحاا  تئاوری مای  (1394)اشرفی و همکااران،  خودروها می باشدر

را از گاز خروجی موتور بنزینی با نس ت سوخت و هوای  COتوان گاز 
حتای در   %1، در حادود COحذف کردر اما همیشه مقاداری  14.7:1

مخلوط های رقیق در گاز های خروجی موجاود اساتر در هار شارایط 
وجود نداردر بنابراین رسایدن باه  COکامل امکان حذف  ،کاری از بار

در هنگاام کاارکرد درجاای  COمنطقی اساتر آلاودگی  %0.5مقدار 
موتور، زیاد بوده و در هنگام ک  کردن شتاب حداکثر می شودر ایان در 
حالی است که این آلودگی در سرعت های ثابت کمترین مقدار خاود را 

لت بسته شادن نسا ی داردر ک  کردن شتاب از سرعت های باال، به ع
موجب تولید بیشترین مقدار   2Oدریچه گاز و ک  شدن ناگتانی مقدار 

CO (ر در این میان پاپاکنستانتینو 1390منصوری و همکاران، )می شود
میزان انتشاار  (Papakonstantinou et al., 2003و همکاران)

این گاز را به مشخصاتی مانند سن وسیله نقلیه، قادرت موتاور، حالات 
عملکردی خودرو، سرعت خودرو و نوع تعمیر و نگتداری خودرو وابسته 

 دانسته اندر

 HCگاز آالینده  -3

آلودگی هیدروکربن های نسوخته باه علات ایجااد احتاراق نااقص در 
ر مقدار آلودگی هیدروکربن ها بسیار به وجود می آیندمحفظه ی احتراق 

فظه ی احتراق وابسته به پارامترهای قراحی مانند: سیست  مکش و مح
و پارامترهای کاری مانند نس ت هوا به سوخت، سرعت، باار و مراحال 
مختلف کاری مانند درجا کارکردن و حرکت یا شتاب گرفتن می باشادر 
در این میان تاثیر قراحی محفظه ی احتراق بسیار مت  می باشاد چارا 
که مخلوط هوا و سوخت ممکن است با دیواره برخاورد کناد و نساوزدر 

مخلوط نسوخته در مرحله ی تخلیه بیرون برده می شود و غلظات  این
هیادروکربن هااای نسااوخته در گازهااای خروجاای افاازایش ماای یاباادر 

 (1390)منصوری و همکاران، 

 در خودروهای مطالعاتی HCو  COبررسی گازهای  -4

در این قسمت هشت خودرو، شاامل چتاار خاودروی بنزینای و چتاار 
شده استر سپس با استفاده از دساتگاه  خودروی گازسوز در نظر گرفته

 QROTECH(QRO-401)کنترل گازهای آالینده خودرو با نام 
نشان داده شاده اسات، گازهاای خروجای خودروهاای  1که در شکل 

ایان اساتر  و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته مطالعاتی یادداشت شده
هشات  دستگاه که دارای دقت و استحکام باالیی می باشد، قی دو  تا

دقیقه بعد روشن شدن قابل استفاده اساتر همچناین دساتگاه کنتارل 

، CO ،HC ،xNOآالینده مذکور قابلیت اندازه گیری گازهای آالینده 

2O  2وCO مقادیر قابل انادازه گیاری توساط ایان  1جدول  را داردر
 (QROTECH CO.,LTD, 2021)دستگاه را نشان می دهدر

یدددری توسدددط دسدددتگاه . مقدددادیر لابدددل انددددازه گ1جددددول  
QROTECH(QRO-401) 

 مقادیر قابل اندازه گیری نام گاز

CO(%) 10-0 

HC(ppm) 9999-0 

(ppm)xNO 5000-0 

(%)2O 25-0 

(%)2CO 20-0 

 
 . نمایی از دستگاه اندازه گیری گازهای خروجی خودرو1شکل 

قابل توجه است تمام خودروهای مطالعاتی از نوع پراید و دارای شرایط 
مشابه و تنتا دارای تفاوت در سیست  سوخت رسانی)بنزینی و گاز سوز( 
در نظر گرفته شده اندر در گزینش خودروهاا ماال  محادوده آالیناده 
تولید شده بوده و کیلومتر کاارکرد خاودرو مادنظر باوده و ساال تولیاد 

تاثیری در گزینش آن نداشته استر در ضمن الزامی برای قارار  ،خودرو
ه تولید آالینده خودروها در محدوده استاندارد معاینه فنی داشتن محدود

در مرحله بعد مقادیر گزارش شده ماورد تجزیاه  نیز در نظر ن وده استر
در خروجی  COدرصد گاز  3و   2تحلیل قرار گرفته استر شکل های 

 همانطور که گفته شاده اسات،خودروهای مطالعاتی را نشان می دهدر 
یلومتر کاارکرد خاودرو باوده و ساال تولیاد کگزینش خودروها، مال  

خودرو تاثیری در گزینش خودروهای انتخابی نداشته اساتر در ضامن 
سعی شده خودروها به گونه ای انتخاب شوند کاه درصاد هاای بااال و 

در محدوده ای نزدیا باه  ،برای هر دو گروه خودروها COپایین گاز 
 باشندره  باشند، تا نتای  بتتر قابل تجزیه و تحلیل 

 

 برحسب کیلومتر کارکرد خودرو در خودروهای بنزینی CO. نمودار تغییرات درصد 2شکل 
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 برحسب کیلومتر کارکرد خودرو در خودروهای گازسوز CO. نمودار تغییرات درصد 3شکل 

به وضو  مشخص است که مقاادیر درصاد  3و  2با توجه به شکلتای 
اتب کمتر استر به گوناه ای در خودروهای گازسوز به مر COآالینده 

در خودروهاای گااز  733000تولید شده در کیلومتر  COکه آالیندگی 
سوز با پارامتر مشابه در یا سوم کیلومتر کارکرد خودروی بنزینی برابر 

مقاادیر  ،با افزایش کاارکرد خاودروشده  بر ق ق تحقیقات انجاماستر 
و همکااران،  دهقانافزایش می یاباد) HCو  COگازهای تولید شده 

، ولی با توجه به بررسی اقالعات خودروها، رشاد نماودار تولیاد (1398
در خودروهای بنزینی بیشتر استر بررسای مقاادیر تولیاد  COآالینده 
 5و  4در خودروهای بنزینی و گازسوز نیز در شکل هاای  HCآالینده 

 نشان داده شده استر 

 
 کیلومتر کارکرد خودرو در خودروهای بنزینیبرحسب  HC. نمودار تغییرات آالینده 4شکل 

 

 برحسب کیلومتر کارکرد خودرو در خودروهای گازسوز HC. نمودار تغییرات آالینده 5شکل 
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-باه COنتایجی مشابه آالیناده  ،5و  4 هایتوجه به بررسی شکلبا 

دست می آیدر یعنی باا افازایش کیلاومتر کاارکرد خودروهاای بنزینای 
افزایش بیشتری نس ت به خودروهای گازسوز  HCسرعت رشد آالینده 

در خودروهای گاز سوز  733000داردر که مقدار این آالینده در کیلومتر 
حاالی اساات کااه در ارزیااابی شاده اسااتر ایاان در  ppm 230حادود 

، مقادار 242000خودروهای بنزینی مقدار آالیناده ماذکور در کیلاومتر 
ppm 240 گیری شده استره انداز          

 و جمع بندی نتیجه گیری -5

با توجه به اینکه وسایل نقلیه یکی از متمترین منابع تولیاد آلاودگی در 
شترها محسوب می شوند، در این مقاله به بررسی تاثیر کیلومتر کارکرد 

در خودروهای بنزینی و  HCو  COخودرو بر روی تولید آالینده های 
مه از نوع پراید می گازسوز پرداخته شده استر خودروهای مذکور که ه

باشند، دارای شرایط فیزیکی مشابه و تنتا با تفاوت در سیست  ساوخت 
باا افازایش  شاده،رسانی گزینش شده اندر برق ق بررسی های انجاام 

تولید شده  HCو CO مقادیر گازهای آالینده  ،کیلومتر کارکرد خودرو
نوع بنزینای ولی در  می یابدر در هر دو گروه بنزینی و گاز سوز افزایش 

متر ها بیشتر ارزیابی شده استر بادین گوناه کاه اشیب افزایش این پار
خااودروی گاااز سااوز بااا  733000مقااادیر ایاان پارامترهااا در کیلااومتر 

خاودروی بنزینای تقری اا برابار  242000های مشابه در کیلومتر پارامتر
بوده و این مقادیر بر این موضوع صحه می گذارد که آالینده تولید شده 
توسط خودروهای بنزینی قی کارکرد در دراز مادت مای تواناد اثارات 
بیشتری بر روی محیط زیست نس ت به خودروهاای گااز ساوز داشاته 

و استفاده بیشتر از این  CNGلوژی خودروهای باشدر لذا با تروی  تکنو
و  COمی توان مقادیر آالینده هاای  ،خودروها در ع ور و مرور شتری

HC  را در دراز مدت به مقادار قابال تاوجتی کااهش داد و موج اات
 تر را ایجاد نمودرتر و محیط زیست پا ن هوایی سال داشت
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Abstract 

CO pollutant gas is an odorless and highly toxic gas and is one of the toxic pollutants caused by 

incomplete combustion in cars. In this study, the amount of carbon monoxide and hydrocarbon 

pollutants produced by gasoline and CNG vehicles has been analyzed. These studies have been done 

according to the amount of vehicle mileage. Attempts have been made to select vehicles so that the 

amounts of CO and HC emissions produced in gasoline and CNG vehicles are in the same range for a 

more accurate comparison. According to studies, the amount of carbon monoxide pollutants produced 

in a CNG vehicle with 733,000 km is almost equal to a gasoline vehicle with 242,000 km. Also, the 

minimum value for a CNG vehicle with 210,000 km is 0.39. While in the same mileage for gasoline 

vehicles, this value is estimated at about 0.58. In the case of hydrocarbon pollutants, the conditions 

are better for CNG vehicles and they produce fewer pollutants in the same kilometers. Thus, the 

amount of hydrocarbon pollutants produced in 733,000 km of CNG vehicles is slightly different from 

its amount in 242,000 km of gasoline vehicles. 

Introduction 
Today, vehicles are considered as one of the main causes of pollution in the world. Therefore, the 

issue of increasing environmental pollution has caused serious strictures to be considered to control 

the amount of pollution produced by vehicles. CO pollutant is a colorless, odorless and highly toxic 

gas that is one of the causes of incomplete combustion in cars. The toxicity of carbon monoxide is due 

to the fact that the tendency of hemoglobin to combine with CO is 200 to 250 times that of oxygen. 

Therefore, due to the importance of environmental pollutants created by cars, many researchers have 

done research in this field. Mehdi Niajalili et al. have investigated the effect of using optimal wires in 

the car ignition system on its emissions. The researchers used low-resistance wires in the ignition 

system and investigated the effect of using these wires on pollutants such as CO, HC, CO2 and O2. 

The researchers finally stated that the use of optimal wires can reduce the CO parameter in the output 

of healthy vehicles by up to 60%. It also reduces the amount of HC pollutants to an acceptable 

level.Dehghan et al. have also researched on the emissions of several vehicles. These researchers 

conducted their research in the city of Shiraz. They analyzed CO, CO2 and HC pollutants in vehicles 

and evaluated the relationship between the year of production of the vehicle and the amount of 

emissions of these pollutants. They stated that there was a significant and negative relationship 

between the year of production and the amount of CO and HC production, so that with the increase of 

the year of car production, the amount of these pollutants decreases.In this study, 8 Pride cars with 

different vehicle mileage and production years have been analyzed and the CO and HC parameters 

produced by these cars in two categories of CNG and gasoline based on the vehicle mileage of the 

said car have been investigated. 

Investigation of CO and HC gases in study vehicles 

In this section, eight cars, including four gasoline cars and four CNG cars are considered. Then, using 

the vehicle gas analyzer device called QROTECH (QRO-401) the exhaust gases of study vehicles are 

recorded and analyzed. This device, which has high accuracy and strength, can be used within two to 

eight minutes after turning on. This emission control device is also capable of measuring CO, HC, 

NOx, O2 and CO2 emissions. It is noteworthy that all study cars are Pride type and have similar 

conditions and are considered only with differences in the fuel system (gasoline and CNG). In the 

selection of cars, the criterion of the range of pollutants produced and the mileage of the car is 

considered and the year of production of the car has no effect on its selection. In addition, there is no 

obligation to include the production range of vehicle pollutants in the standard range. In the next step, 
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the reported values are analyzed. As mentioned, the criterion for selecting cars was the mileage of the 

car and the year of production did not affect the selection of studied cars. In addition, vehicles have 

been selected so that the high and low percentages of CO gas for both groups of vehicles are in close 

range, so that the results can be better analyzed. According to research, the percentage of CO 

pollutants in CNG vehicles is much lower. So that the CO pollution produced in 733000 km in CNG 

vehicles with the same parameter in one third of a kilometer of gasoline vehicle mileage is equal. 

According to investigation, with the increase of vehicle mileage, the amounts of CO and HC 

emissions increase, but according to vehicle data, the growth of CO emissions in gasoline vehicles is 

higher. According to research, similar results are obtained for HC. That is, with the increase of 

mileage of gasoline vehicles, the growth rate of HC pollutants increases more than CNG vehicles. The 

amount of this pollutant at 733000 km in CNG vehicles is estimated at 230 ppm. However, in gasoline 

vehicles, the amount of HC pollutants at 242,000 km is measured at 240 ppm. 

Conclusion  
Due to the fact that vehicles are one of the most important sources of pollution in cities, this paper 

examines the impact of vehicle mileage on the production of CO and HC pollutants in gasoline and 

CNG vehicles. These cars, all of which are Pride, have similar physical conditions and are selected 

only with differences in the fuel system. According to studies, with increasing vehicle mileage, the 

amounts of CO and HC emissions in both gasoline and CNG vehicles are increased. But in the 

gasoline type, the slope of increasing these parameters has been evaluated more. Thus, the values of 

these parameters in 733000 km of CNG vehicles are almost equal to the same parameters in 242000 

km of gasoline vehicles, and these values confirm that the pollutants produced by gasoline vehicles 

during long-term operation can have more effects on the environment. Therefore, by promoting CNG 

vehicle technology and using more of these vehicles in urban traffic, the amounts of CO and HC 

pollutants can be significantly reduced in the long-term. This creates healthier air and a cleaner 

environment. 
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